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INZICHT IN COMPETENTIES,  
ONTWIKKELPOTENTIEEL EN 
LEERVERMOGEN
Welke talenten heeft een medewerker? Is een 
sollicitant geschikt voor de functie en past hij binnen de 
organisatie? In welke mate is hij in staat om zich nieuwe 
informatie eigen te maken? Welke groeimogelijkheden 
heeft hij? 

Het Thema rapport compleet geeft - net als het 
Competentiekompas compleet – inzicht in intellectuele 
capaciteiten en aspecten van gedrag, communicatie, 
voorkeuren, gedragsstijlen en houding van mensen. Het 
verschil met het Competentiekompas compleet is dat de 
competenties in het Thema rapport compleet ingedeeld 
worden in (zelf te bepalen) thema’s. Onder een thema 
worden diverse competenties gebundeld die samen een 
beeld geven van een kandidaat met betrekking tot dat 
ene relevante gebied, zoals bijvoorbeeld: intellectuele 
capaciteiten, resultaatgerichtheid, innovativiteit, 
commercialiteit, werkhouding, etc. Zo zie je in één 
opslag de scores van de kandidaat op de thema’s die jij 
belangrijk vindt.

DOEL
Het Thema rapport compleet is inzetbaar voor selectie, 
coaching, persoonlijke ontwikkeling, training, re-
integratietrajecten, bij studie- en loopbaanadvies en 
voor onderzoeksdoeleinden.

DOELGROEP EN NORMEN
Het Thema rapport compleet is beschikbaar voor 
volwassenen met een opleidingsniveau van vmbo t/m 
universitair niveau. 
Er zijn drie versies van het Thema rapport compleet die 
– qua taalgebruik, inhoud en lengte van de vragenlijsten 
– aangepast zijn aan het niveau van de doelgroep. 

Elke versie bestaat uit:
1. een set van intellectuele capaciteiten tests, die het 

leervermogen en snelheid van inzicht meten. Het 
gaat hierbij om taal-, reken-, ruimtelijke en abstracte 
tests.

2. een viertal van persoonlijkheidsvragenlijsten, die 
verschillende aspecten van persoonlijkheid in kaart 
brengen. 

 
Zie onderstaande tabel voor het overzicht:

 
De resultaten op de tests worden omgezet naar 
competentiescores. Deze scores worden per 
opleidingsniveau genormeerd. In de normgroepen wordt 
onderscheid gemaakt in geslacht.

AFNAME
De tests en vragenlijsten van het Thema rapport 
compleet worden online afgenomen en gescoord 
via het iScreen testsysteem. Op de intellectuele 
capaciteitentests zit een tijdslimiet. De respondent dient 
zoveel mogelijk vragen in de beschikbare tijd af te 
ronden. De persoonlijkheidsvragenlijsten hebben geen 
tijdslimiet. De afname duurt in totaal ongeveer 1,5–2 uur.

THEMA RAPPORT COMPLEET

Niveau 
doelgroep

Beschik-
baar in 
taal

Opgebouwd uit de volgende onder-
delen

Tijdsli-
miet?

Duur 
(totaal in 
minuten)

vmbo NL, EN, 
FR

6 intellectuele capaciteiten tests Ja 45

4 Persoonlijkheidsvragenlijsten Nee 45

mbo NL, EN, 
FR

6 intellectuele capaciteiten tests Ja 45

4 Persoonlijkheidsvragenlijsten Nee 45

hbo / wo NL, EN, 
FR, DE

5 intellectuele capaciteiten tests Ja 75

4 Persoonlijkheidsvragenlijsten Nee 55
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RESULTATEN
De resultaten worden uitgedrukt in scores op 
competenties. De genormeerde competentiescores 
worden weergegeven op een schaal van 1 t/m 9. 

Intellectuele Capaciteiten Competenties
Dit onderdeel laat scores zien op afzonderlijke 
gebieden zoals taal- of rekenvaardigheid, analytisch 
of conceptueel denken. Het laat ook een score 
op algemeen intelligentieniveau zien, zoals in het 
onderstaande voorbeeld.

Thema’s
Per niveau kan een keuze gemaakt worden uit ruim 60 
competenties om een profiel samen te stellen. 
De geselecteerde competenties worden ingedeeld in 
een of meerdere thema’s. Deze indeling wordt dan ook 
in het rapport weergegeven. 

voorbeeld weergave thema’s in de rapportage

Naast de competentiescores worden in het Thema 
rapport tevens de resultaten van twee van de 
vragenlijsten, Communicatiestijl en Karakterprofiel, 
grafisch weergegeven.

De resultaten van deze twee vragenlijsten zijn ipsatief. 
Dit betekent dat de scores niet worden vergeleken met 
de scores van anderen. Het resultaat geeft aan in welke 
mate verschillende communicatie- en gedragsstijlen ten 
opzichte van elkaar aanwezig zijn bij een persoon.
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Algemeen intelligentie niveau

Analytisch denken

Cijfermatig inzicht

Conceptueel denken

Probleemanalyse

Deze score is een uitdrukking van de intelligentie van de kandidaat in vergelijking 
tot een voor hem/haar relevante normgroep (opleidingsniveau, leeftijd, geslacht).

Intellectuele capaciteiten

Voorbeeld resultaten intellectuele Capaciteiten competenties op hbo/wo niveau

Resultaten

De snelheid en het gemak waarmee men verbanden legt op abstract niveau. Het 
vermogen om grotere gehelen te begrijpen door de relatie tussen verschillende 
factoren te doorzien. Het vermogen tot absract-analytisch denken.

Cijfermatige vraagstukken kunnen oplossen middels analyseren, combineren en 
deduceren.

Breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door ze in een meer 
omvattend of abstracter begrippenkader te plaatsen.

De snelheid en het gemak waarmee men oorzaak en gevolg herkent, tot de kern 
van een probleem doordringt en in staat is op basis daarvan oplossingen uit te 
denken. De snelheid en het gemakt waarmee men probleemsituaties op basis van 
logisch redeneren ontrafelt. Het vermogen tot deductief denken.
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THEMA RAPPORT
Wil je de meting van de Intellectuele Capaciteiten 
achterwege laten? Kies voor het Thema 
rapport. De testafname bestaat dan uit de vier 
persoonlijkheidsvragenlijsten. Kijk voor meer informatie 
in de brochure Thema rapport.

ACHTERGROND
Voor het definiëren en meten van competenties 
wordt gebruik gemaakt van het model van Robert 
A. Roe (2002). Hij definieert een competentie als: 
“het verworven vermogen om een taak, missie of rol 
adequaat uit te voeren”.
 

Het tempelmodel van R. Roe

In zijn model zijn competenties opgebouwd uit o.a. 
intellectuele capaciteiten, persoonlijkheid, kennis, 
vaardigheden en houding. 

Met de competentie klantgerichtheid als voorbeeld 
kunnen we de opbouw van competenties in het 
tempelmodel toelichten:
Bij kennis gaat het om datgene dat je moet weten, zoals 
de markt, de klanten of een bepaald product.
Bij vaardigheden gaat dit om zaken die je onder de knie 
moet hebben, zoals bepaalde gesprekstechnieken of 
een plan van aanpak opstellen.
Bij persoonlijkheid gaat het om hetgeen iemand 
kenmerkt als persoon, zoals extraversie, sociabiliteit of 
contactgerichtheid.

Vaak geldt voor de opbouw van een competentie dat 
deze bouwstenen niet in dezelfde mate aanwezig zijn, 
maar dat bijvoorbeeld vaardigheden dominant zijn, of 
juist persoonlijkheid. 

Ontwikkelbaarheid van competenties
De opbouw van een competentie is van belang om 
iets te kunnen zeggen over de mate waarin deze 
te ontwikkelen is. Over het algemeen is het zo dat 
kennis en vaardigheden goed te ontwikkelen zijn en 
persoonskenmerken een stuk lastiger; dus hoe sterker 
een competentie leunt op karakter, hoe lastiger het is 
om deze competentie te ontwikkelen.

Dat competenties in principe ontwikkelbaar zijn wil niet 
zeggen dat ieder individu hetzelfde niveau kan bereiken 
en bij het leerproces even snel vooruitgang boekt. 
Intellectuele capaciteiten en persoonlijkheid zullen 
de snelheid van het leerproces en het uiteindelijke 
resultaat beïnvloeden. Tevens is er voor iedereen een 
grens aan het maximum haalbare niveau. Het leerproces 
zal eveneens afhangen van de leeromgeving en de 
leermethode.

Meer informatie over de ontwikkelbaarheid van 
alle afzonderlijke competenties is te vinden in de 
Ontwikkelwijzer van de iScreen Wizard.
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